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CO DLA MEDIÓW JEST NAJWAŻNIEJSZE? 
O hierarchizacji wiadomości w polskiej prasie 

 
Robert Słabczyński 

 
Abstrakt 

Artykuł przedstawia hierarchizację wiadomości pojawiających się w polskiej prasie 
opiniotwórczej. Opracowanie powstało na podstawie analizy zamieszczonych na 
internetowych stronach Narodowego Korpusu Języka Polskiego list tzw. „słów dnia” – 
wyrazów najczęściej występujących w wiadomościach prasowych czterech polskich 
dzienników: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Polska. The Times 
i Rzeczpospolita. Przeprowadzone badania statystyczne, analiza kontekstów, w których 
słowa kluczowe najczęściej występowały, pozwoliły ustalić dziesięć typowych dla 
wymienionych czasopism kręgów tematycznych. Najczęściej uwaga czytelników 
wspomnianych gazet kierowana była na wydarzenia związane z polityką, problemami 
gospodarczymi i ekonomicznymi państwa, procesami sądowymi, przestępstwami 
kryminalnymi, konfliktami zbrojnymi na świecie, rozprzestrzenianiem się wirusa eboli. 
Najrzadziej pojawiały się informacje związane z przyrodą, sportem i religią. 
 

Słowa kluczowe 
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WSTĘP 

elem niniejszego artykułu jest przedstawienie klasyfikacji tematycznej 
wiadomości, które w polskiej prasie pojawiają się najczęściej. Media 

bowiem nie tylko informują, komentują czy współaranżują wydarzenia, ale 
przede wszystkim – porządkując prezentowany świat – odgrywają szczególną 
rolę w ustalaniu hierarchii spraw ważnych i nieważnych (Bralczyk – 
Majkowska, 2000, s. 430). Zestawienie najistotniejszych informacji zostało 
opracowana na podstawie analizy list tzw. „słów dnia” – publikowanych 
codziennie na internetowych stronach Narodowego Korpusu Języka 
Polskiego (NKJP) wyrazów najczęstszych w polskiej prasie. Ponieważ analizy 
i klasyfikacji wiadomości dokonano głównie na podstawie danych zawartych 
na stronach wymienionego korpusu, warto więc w tym miejscu przedstawić 
najważniejsze informacje dotyczące tego projektu badawczego. 

NKJP to dostępny w internecie zbiór tekstów (liczący ponad półtora 
miliarda słów) opracowany przez Instytut Podstaw Informatyki PAN, 
Instytut Języka Polskiego PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Zakład 
Językoznawstwa Komputerowego i Korpusowego Uniwersytetu Łódzkiego. 

C 
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Teksty zgromadzone w korpusie są niejednorodne pod względem tematycz-
nym i gatunkowym, obejmują m.in. utwory zaliczane do klasyki literatury 
polskiej, nagrania rozmów w sytuacjach nieoficjalnych, artykuły z prasy co-
dziennej i specjalistycznej, teksty internetowe. Jego twórcy zadbali także, aby 
znalazły się w nim wypowiedzi zróżnicowane ze względu na płeć nadawców, 
wiek i region Polski. Narodowy Korpus Języka Polskiego dostarcza informacji 
o typowych kontekstach, w jakich występują polskie słowa, oraz o skojarze-
niach, które budzą. Twórcy korpusu regularnie prezentują także słowa naj-
częściej występujące w polskiej prasie, tzw. „słowa dnia”. „Słowa dnia” są wy-
bierane na podstawie specjalnej miary istotności statystycznej, obejmują for-
my, których frekwencja względna w gazetach codziennych danego dnia jest 
wyraźnie wyższa niż frekwencja w okresie porównawczym ostatniego roku. 
Najczęstsze słowa wybierane są z wiadomości prasowych czterech gazet 
ogólnopolskich: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Polska. The Ti-
mes i Rzeczpospolita. Wymienione czasopisma według Instytutu Monitoro-
wania Mediów należą do najbardziej opiniotwórczych dzienników wydawa-
nych Polsce.1 

Jak piszą twórcy korpusu, „najczęstsze nazwiska, nazwy miejsc, firm, 
organizacji, a także rzeczowniki pospolite, czasowniki i przymiotniki, mówią 
o tym, kto był bohaterem dnia, czym zajmowali się politycy i urzędnicy, na 
kim i na czym skoncentrowało się zainteresowanie dziennikarzy i czytelni-
ków”. Na stronie prezentującej kluczowe słowa znaleźć można także infor-
macje dotyczące liczby wystąpień danej formy w wiadomościach prasowych 
z danego dnia, średnią dzienną liczbę wystąpień w ostatnim roku, 
komentarze, odnośniki do cytatów oraz wykres częstości wyrazu w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy.2 

Prezentowane w niniejszym artykule zestawienie najważniejszych 
wiadomości zostało opracowane na podstawie trzydziestu list „słów dnia”, 
które były publikowane na stronach NKJP od 14. 9. 2014 do 3. 11. 2014 roku 
(z analizy wyłączono listy dotyczące wydań czasopism z okresu różnych 
świąt obchodzonych w Polsce, bowiem uroczystości narzucają niejako 
mediom określoną problematykę tekstów, a jednym z założeń pracy jest też 
określenie typowej fluktuacji wiadomości prezentowanych w mediach). 
Warto jeszcze wspomnieć, iż wybrane do badań listy zawierały w sumie 271 
słów kluczowych, które w tekstach prasowych wystąpiły w sumie 1903 razy. 

                                                      
1 Instytut Monitorowania Mediów. http://www.instytut.com.pl/ [22. 11. 2014] 
2 Wszystkie informacje dotyczące NKJP pochodzą z następującej strony: http://nkjp.pl [22. 11. 2014] 
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HIERARCHIZACJA A GATEKEEPING I MEDIATYZACJA 

Hierarchizacja wiadomości w prasie ściśle wiąże się z opisywanymi już 
w literaturze naukowej zjawiskami, jak gatekeeping oraz mediatyzacja. 
Gatekeeping to filtrowanie docierających do mediów relacji i materiałów 
(odrzucanie jednych a akceptowanie innych). Proces ten jest z kolei jedną 
z przyczyn zjawiska tzw. mediatyzacji rzeczywistości społecznej (Słownik 
terminologii medialnej, 2006, s. 65). Mediatyzacja to 

 
„proces pośrednictwa mediów w poznawaniu świata, wpływanie przez media na postrze-
ganie przez człowieka rzeczywistości niedostępnej bezpośredniemu doświadczeniu wraz 
z konsekwencjami takiego pośrednictwa: kształtowaniu obrazu całej rzeczywistości spo-
łecznej, a nawet kompleksowych doświadczeń społecznych pod wpływem konstrukcji 
medialnych” (Słownik terminologii medialnej, 2006, s. 118). 

 
Media deformują faktyczny obraz świata. Zniekształcenie to jest wy-

nikiem m.in. oczekiwań odbiorców oraz presji rynku i związanej z nim 
zasady: „zwiększaj zysk, zmniejszaj koszty, nie działaj wbrew tym, którzy 
przynoszą dochody”. (por. Słownik terminologii medialnej, 2006, s. 118). 
O hierarchizacji wiadomości decydują więc często czynniki ekonomiczne, 
wymogi rynku, a nie dobro wyższego rzędu. Środki masowego przekazu 
współcześnie są przedsiębiorstwami, które podlegają ekonomicznym prawom 
podaży i popytu, konkurują ze sobą w niesprzyjających warunkach: stale ma-
lejącego popytu i ofensywności tabloidów (por. Goban-Klas, 2005, s. 151; Ha-
bielski, 2009, s. 134; Nierenberg, 2009). Media, chcąc sprostać wymaganiom 
rynku i oczekiwaniom odbiorcy, muszą starannie selekcjonować docierające 
do nich informacje. Zobaczmy więc, jakie wydarzenia wymienione wcześniej 
dzienniki uznały za najważniejsze. 

 
HIERARCHIZACJA WIADOMOŚCI W POLSKICH DZIENNIKACH 
OPINIOTWÓRCZYCH 

Przeprowadzone badania statystyczne oraz analiza kontekstów, w których 
słowa kluczowe występowały najczęściej, pozwoliły wyodrębnić dziesięć 
kręgów tematycznych charakterystycznych dla wspomnianych wcześniej 
czasopism. Klasyfikację i procentowy udział poszczególnych grup prezentuje 
poniższa tabela. 
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Tabela nr 1: Lista pól tematycznych 

pole tematyczne 
liczba „słów dnia” 

w obrębie danego pola 
procenty 

polityka, gospodarka, finanse 454 23,85 

wiadomości kryminalne, sądowe, śledcze 262 13,76 

konflikty zbrojne 259 13,61 

choroby 233 12,24 

tragiczne zdarzenia, wypadki 164 8,61 

kultura, nauka 140 7,35 

obyczajowe, społeczne 105 5,51 

religia 96 5,04 

sport  40 2,10 

przyroda 14 0,73 

różne 136 7,14 

suma 1903 100 

 
Jak wynika z powyższego zestawienia, najliczniej reprezentowane jest 

pole związane z polityką – przede wszystkim krajową, a w mniejszym stopniu 
zagraniczną. Wiadomości prasowe koncentrowały się przede wszystkim na 
expose nowej pani premier Ewy Kopacz oraz rządowych negocjacjach 
dotyczących pakietu klimatycznego, co znalazło odzwierciedlenie w wysokiej 
frekwencji następujących wyrazów: expose, exposé (86),3 klimatyczny (34), 
Kopacz (27). Do aktualnych wydarzeń i informacji ze świata polskiej polityki 
nawiązywały także inne „słowa dnia”, np. konwencja (25) – słowo 
pojawiające się w komunikatach informujących o zjazdach członków różnych 
partii politycznych, Fuszara (17), rozbiór (16) – rzeczownik występujący 
w informacjach o rzekomej propozycji rozbioru Ukrainy, jaką miał złożyć 
prezydent Rosji polskiemu premierowi. Pozostałe wyrazy z tej grupy o dosyć 
wysokiej frekwencji to: wotum (10), bezpartyjny (8), zaprzysiężenie (8), 
hazardowy (8), oddalić (8), alimentacyjny (7). Doniesienia z zagranicy 
wiązały się m.in. ze słowami Katalonia (13), serbski (13), które odsyłały do 
informacji o planowanym w Katalonii referendum oraz do wiadomości 
o możliwym odbywaniu kary więzienia w Polsce przez serbskiego zbrod-

                                                      
3 Cyfra znajdująca się w nawiasie oznacza frekwencję danego słowa. Warto również zaznaczyć, iż 

średnia frekwencja występujących w analizowanym materiale słów wynosi 7. 
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niarza wojennego. Doniesienia gospodarcze koncentrowały się wokół wypro-
wadzania przez firmy zysków z Polski do rajów podatkowych oraz o udziale 
polskich banków w stress testach – raj (7), wyprowadzać (6), stress (5). 

Drugie pod względem wielkości pole tematyczne tworzą wiadomości 
dotyczące różnych spraw kryminalnych, sądowych, śledczych. Najwyższą 
frekwencję w tej grupie miały formy związane z informacjami: o wykryciu 
rosyjskiego szpiega w Polsce: szpiegostwo (24), szpiegować (8); o alarmach 
bombowych w urzędach w Polsce i zamachach bombowych w Iraku: 
bombowy (23); o śledztwie prowadzonym w sprawie Romana Polańskiego: 
Polański (14); o śledztwie prowadzonym w sprawie zaginionego Jarosława 
Ziętary: Ziętara (13); o uprowadzeniu polskiego księdza w Afryce: 
środkowoafrykański (12); o mężczyźnie, który zabarykadował się w miesz-
kaniu i groził wysadzeniem budynku: zabarykadować (8). Inne charakte-
rystyczne dla tej grupy wyrazy mają frekwencję niższą niż średnia dla 
badanej próby, np. naćpać (6), wyprać (4), dopalacz (6), desperat (6), 
dzieciobójczyni (4), prysnąć (5), nożownik (5), haker (6). 

Niewiele niższą frekwencję niż grupa przedstawiona powyżej ma pole 
tematyczne dotyczące konfliktów zbrojnych na świecie: we wschodniej 
Ukrainie i walk toczonych z tzw. Państwem Islamskim. Leksemy znajdujące 
się w tym kręgu są bardzo zróżnicowane pod względem semantycznym, 
często jednak odnoszą się bezpośrednio do miejsc konfliktu, np. Donbas (10), 
Kobane (5); stron konfliktu, np. separatysta (10), Kurd (4), dżihadysta (47) – 
słowo mające najwyższą frekwencję w tym zestawieniu wiadomości i aż 
dziewięciokrotnie występujące jako „słowo dnia”; do różnych działań 
wojennych, np. bombardowanie (4), kapitulacja (5), zbombardować (5), 
zestrzelić (4), nalot (25), egzekucja (10). Inne wyrazy związane z działaniami 
wojennymi to: zakładnik (14), zbrodniarz (9), komandos (5), najemnik (4). 

Dosyć liczną grupę pod względem frekwencji – bardzo ubogą natomiast 
pod względem zróżnicowania semantycznego leksemów – stanowią wiado-
mości przedstawiające choroby ludzi. Najczęściej w tym zestawie informacji, 
ale i w całym analizowanym materiale, występował wyraz ebola (214), który 
jako słowo kluczowe pojawiał się statystycznie co drugi dzień. Inne leksemy 
z tego kręgu znaczeniowego to Liberia (8), epidemia (5), kwarantanna (8), zara-
zić (6), rozprzestrzenić (4). Jedynym słowem nieodnoszącym się do epidemii 
eboli był wyraz superbakteria (4), który wystąpił w informacjach o pojawie-
niu się bakterii „New Delhi” w poznańskich Domach Pomocy Społecznej. 

Stosunkowo dużo miejsca badane czasopisma poświęcają tragicznym 
wydarzeniom i wypadkom drogowym. Najczęściej pojawiającym się wyrazem 
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w obrębie tej kategorii był leksem karambol (28), związany z różnymi 
informacjami o tragicznych w skutkach wypadkach drogowych, w których 
uczestniczyło wiele samochodów. Inne leksemy odnoszące się do wypadków 
drogowych to: terenówka (4), motorower (4). Pozostałe leksemy pojawiały się 
w kontekście informacji o lawinie, która przysypała turystów w Himalajach: 
nepalski (6), Nepal (7), Annapurna (5); wybuchu gazu w kamienicy w Katowi-
cach: Kmiecik (4), zawalić (8), gruz (4). Niewielką część stanowi słownictwo 
odnoszące się do różnych nieszczęśliwych zdarzeń, np. awionetka (6), za-
gryźć (7), lwica (6), wyciek (5). 

Prawie identyczną frekwencję jak grupa przedstawione powyżej ma pole 
tematyczne związane z kulturą i nauką, które zostało zdominowane przez 
doniesienia o rozdawanych Nagrodach Nobla, np. Nobel (23), Modiano (23) – 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, Moser (10), O’Keefe (5) – 
laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Sporo uwagi 
dzienniki poświęciły przyznaniu Julii Hartwig Nagrody imienia Wisławy 
Szymborskiej: Hartwig (4), Szymborska (4). Pozostałe wyrazy występują 
w wiadomościach dotyczących różnych wydarzeń kulturalnych w Polsce, np. 
szekspirowski (4) – otwarcie Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, Horowitz 
(4) – wystawa i urodziny fotografika, Conrad (4) – Festiwal Conrada 
w Krakowie, Akunin (5) – wizyta pisarza Borisa Akunina w Krakowie. 

Na uwagę zasługują także pola semantyczne związane z religią i obycza-
jowością. W wiadomościach dotyczących religii przeważają doniesienia 
z Watykanu i trwającym tam synodzie. Rzeczownik synod miał w tej grupie 
tematycznej najwyższą frekwencję (34), trzykrotnie wystąpił w zestawieniu 
„słów dnia”. Wysoką frekwencję miały też wiadomości związane z osobą 
księdza Jerzego Popiełuszki – nazwisko Popiełuszko wystąpiło w zestawie 20 
razy. Pozostałe formy to wyrazy typowe dla życia religijnego, np.: błogosła-
wiony (4), różańcowy (4), papieski (5), parafianin (4), komunia (4). Słowa 
odnoszące się do wiadomości społecznych i obyczajowych są nieliczne, obej-
mują zaledwie 11 form. Najwyższą frekwencję mają leksemy występujące 
w kontekście wiadomości dotyczących protestów: górnik (47), Honkong (11). 
Pozostałe odnoszą się do różnych wiadomości o tematyce społecznej i obyc-
zajowej: spółkować (5), gejowski (4), klaps (4), kwesta (4), kazirodztwo (11), 
krucjata (5), socjoterapia (5), klęczki (4), karmić (5). 

Niewielkie grupy tworzą wiadomości dotyczące sportu i przyrody. Do 
meczu piłki siatkowej nawiązują takie słowa dnia, jak Spodek (13) – nazwa 
hali widowiskowo-sportowej, śpiew (4), trąbka (4) – rzeczowniki odnoszące 
się do kibicowania, siatkówka (7). Inne dyscypliny sportowe reprezentują 
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słowa: Mila (8) – nazwisko piłkarza, półmaraton (4). Informacje ze świata 
przyrody związane są wyłącznie z utrudnieniami spowodowanymi różnymi 
zjawiskami gęsty (5), mgła (4), wulkan (8), Ontake (4), halny (5). 

Komentarza wymagają także „słowa dnia” umieszczone w grupie „inne” 
Znajdują się w niej wyrazy, których nie można było przyporządkować do 
żadnej ze stworzonych grup tematycznych. Zgromadzone w niej słowa wy-
stępują w kontekście różnych w informacji z kraju i z zagranicy, np. Manaslu 
(4) – zdobycie przez Polaka ośmiotysięcznika, egzaminować (5) – kontrola 
szkolenia i egzaminowania kierowców przez NIK, delfinka, delfinek (4) – 
informacje dotyczące budowy przyszkolnych pływalni, antykoncepcyjny (4) 
– wycofaniu z aptek zanieczyszczonych tabletek antykoncepcyjnych. Pozos-
tałe formy o najwyższej frekwencji to, np. nagrobek (6), załamać (6), obrażać 
(6), odbudowa (6), wynagradzać (5), bylejakość (6). 

Na zakończenie warto jeszcze przedstawić listę słów o najwyższej frekwen-
cji (por. tabelę nr 2). Zestawienie to umożliwia wyeksponowanie poszczegól-
nych wiadomości, którym badane dzienniki poświęciły najwięcej uwagi. 

 
Tabela nr 2: Lista słów o najwyższej frekwencji4 

nr słowo 
liczba 

wystąpień 
danego słowa 

nr słowo 
liczba 

wystąpień 
danego słowa 

1. Ebola (14) 214 11. Popiełuszko 20 

2. Expose (3) 86 12. Fuszara  17 

3. Górnik (6) 56 13. Rozbiór 16 

4. Dżihadysta (9) 47 14. Islamski, desygnować 15 

5. Klimatyczny, synod (3) 34 15. Zakładnik (3), Polański 14 

6. Karambol (2) 28 16. 
Serbski, Katalonia, 

Spodek, Ziętara 
13 

7. Kopacz 27 17. 
Bloger, wysadzić, 

środkowoafrykański,  
12 

8. Konwencja (2), nalot (3) 25 18. Kazirodztwo, Honkong 11 

9. Szpiegostwo (2) 24 19. 
Wotum, separatysta, 

egzekucja, Mitoraj, Moser, 
Donbas (2) 

10 

10. 
Bombowy, Kurd (4), 

Modiano 
23 20. Zbrodniarz, osioł 9 

 

                                                      
4 Cyfra w nawiasie oznacza liczbę zestawień, w których dana forma pojawiła się jako „słowo dnia”. Brak 

cyfry przy wyrazie oznacza jednokrotne jego wystąpienie w zestawie słów kluczowych. 
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Twórcy NKJP podkreślają, że listy „słów dnia” pomijają nazwiska polity-
ków, o których pisze się w gazetach codziennie. Zabieg ten pozwala poznać 
nazwiska „nowych bohaterów dnia” albo osób powracających na pierwsze 
strony gazet po dłuższej nieobecności. W analizowanym materiale najczęściej 
pojawiały się następujące nazwiska Polaków: Kopacz (w związku z expose), 
Popiełuszko (w związku z informacjami dotyczącymi trzydziestej rocznicy 
śmierci błogosławionego i procesu o uznanie cudu za jego wstawiennic-
twem), Fuszara (pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania), Polań-
ski (w związku z oskarżeniem o gwałt). 

 
ZAKOŃCZENIE 

Hierarchizacja przedstawionych w pracy kręgów tematycznych oraz ich 
zróżnicowanie pod względem frekwencji pozwalają wyciągnąć wnioski, iż 
media poszukują często wiadomości spełniających oczekiwania odbiorców, 
wyróżniających się, sensacyjnych, ale przede wszystkim odnoszących się do 
zdarzeń negatywnych.5 47% wszystkich informacji dotyczyło konfliktów 
zbrojnych, spraw kryminalnych i sądowych, tragicznych zdarzeń oraz 
problemów związanych z rozprzestrzenianiem się groźnych chorób. Dla 
analizowanych dzienników ważna wiadomość to zła wiadomość. Wśród 
prezentowanych zdarzeń możemy wyróżnić wiadomości krótkotrwałe, do 
których odnoszą słowa o niewysokiej frekwencji, pojawiające się tylko 
w jednym zestawie, np. Manasali (4) oraz tematy, którymi uwaga czytelni-
ków była absorbowana systematycznie. Takimi „tematami dyżurnymi” 
w analizowanym materiale były doniesienia dotyczące wirusa eboli oraz kon-
fliktów zbrojnych. Media – dokonując selekcji i hierarchizacji ważności in-
formacji – wpływają więc na zainteresowania odbiorcy, który zatracając swo-
ją podmiotowość, staje się przedmiotem, ukierunkowywanym, kontrolowa-
nym i dyscyplinowanym „odgórnie” (Lato, 2009, s. 115). 
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What Is the Most Important for the Media? About Hierarchisation 
of the News in Polish Press 

Abstract 

The paper presents hierarchisation of information appearing in Polish opinion-forming press. 
The research paper was created on the basis of analysis of keywords presented on the pages 
of “National Corpus of Polish”. These words come from the press news taken from four 
Polish newspapers: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Polska. The Times and 
Rzeczpospolita. Conducted statistical research, the analysis of the contexts in which the 
keywords occurred most frequently, enabled the author to work out the thematic circles 
typical of the mentioned newspapers. The attention of readers of the studied newspapers 
was directed to events related to politics, economic problems of the state, lawsuits, criminal 
offences, armed conflicts in the world, the spread of the Ebola virus. The information related 
to nature, sport and religion appeared the least frequently. 
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